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Въведение към Етичния кодекс за бизнес поведение
Във FMC сме поели ангажимент да работим честно и почтено и да спазваме всички приложими 
закони. Етичният кодекс за бизнес поведение на FMC („Кодексът“) е пример за решимостта ни 
да се придържаме към тези високи бизнес стандарти. Кодексът обобщава правните и етични 
принципи, които следваме в ежедневната си работа и прилага тези принципи към политиките и 
практиките ни.

Ангажиментът на FMC към Кодекса започва от върха на корпорацията. Комисията за 
корпоративна отговорност на FMC се състои от висши ръководители и докладва на Комисията 
за одит към Борда на директорите. Комисията за корпоративна отговорност оценява цялостното 
спазване на приложимия закон и Кодекса от страна на FMC, наблюдава програмата за обучение 
за спазване на законосъобразността и взема решения за подходящи действия по съществени 
въпроси, свързани със спазване на законосъобразността и промените в правната уредба.

Законите и стандартите в отделните страни и култури се различават, но като глобална компания 
нашата обща цел и продължаващ ангажимент е да поддържаме еднакво високи стандарти 
навсякъде където работим. Някои части на Кодекса се фокусират върху законите на САЩ, тъй 
като FMC е учредена и има седалище в Съединените щати, където се поддържа висока степен на 
регулация на бизнеса. Въпреки това този фокус върху САЩ не намалява нашето задължение и 
ангажимент да спазваме приложимите закони и на други страни.

Задълженията в Кодекса се отнасят до: 1) Корпорацията FMC, нейните дъщерни дружества, 
филиали, съвместни предприятия и всички други фирми, които се контролират или управляват 
пряко или косвено от FMC; 2) служителите и директорите на тези фирми (доколкото това касае 
работата им за FMC) и 3) доставчиците и контрагентите в работата им от името на FMC.

Всички ние: служители, длъжностни лица, директори и пр., които сме обвързани от Кодекса, 
носим отговорност да се запознаем с него и да го спазваме. Освен това Групата FMC, 
ръководителите на управления и оперативни единици и началниците отговарят за спазването 
и прилагането на Кодекса в рамките на звената, които ръководят. Неизпълнението на тези 
задължения може да доведе до дисциплинарни мерки, включително освобождаване от длъжност.

От вас се изисква също своевременно и точно да докладвате за всички нарушения на Кодекса, 
за които научите. Раздели 3 и 4 от Кодекса съдържат конкретна информация за изпълнение 
на задълженията Ви за докладване. В края на Кодекса се предлагат допълнителни указания за 
докладване и информационни ресурси. Кодексът не е предназначен да обхване всички възможни 
етични или правни ситуации. Всички трябва да се ръководим от мъдростта, преценката и 
здравия разум.

Нуждаем се от Вашата ангажираност за поддържане на моралното, етично и законосъобразно 
наследство, което е от голямо значение за FMC. Зная, че мога да разчитам на Вас.

Пиер Брондо
Президент, Главен изпълнителен директор и 
Председател на Борда на директорите
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ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

1. Поели сме ангажимент за спазване на етично поведение.
Ангажимент за спазване на етично поведение
Етичното поведение е индивидуална отговорност. От всички директори, служители и други 
лица, обвързани от Кодекса, се очаква да се придържат към поведение, отговарящо на високи 
етични стандарти, независимо от тяхната длъжност или местоположение. Нито един директор, 
ръководител, мениджър или началник няма право да нарушава или да изисква от друг служител 
или лице поведение, нарушаващо Кодекса, другите политики на FMC и приложимите закони.

Задълженията по Кодекса се отнасят до Корпорацията FMC, нейните дъщерни дружества, 
филиали, съвместни предприятия и други фирми, които се контролират или управляват пряко 
или косвено от FMC; служителите и директорите на тези фирми (доколкото това касае работата 
им за FMC) и доставчиците и контрагентите в работата им от името на FMC.

Отговорност на ръководството за спазване на етично поведение
Всички ръководители, мениджъри и началници във FMC отговарят за действията на техните 
служители и носят отговорност за спазването на Кодекса, другите политики на FMC и 
приложимите закони. Те трябва:

•   да уведомяват своите служители за политиката на Компанията, вкл. политиката, касаеща
правно и етично поведение;

•   да осигуряват подходящо текущо обучение на служителите и да взимат подходящи
дисциплинарни мерки спрямо нарушителите на Кодекса;

•   да избягват назначаването на лица, склонни към нарушаване на приложимите закони от
типа на заложените в Кодекса; и

•   да поддържат работна среда, в която се насърчават конструктивни, откровени и открити
дискусии по етични въпроси – без страх от репресивни мерки.

В това усилие, мениджърите трябва да търсят и ще получават подкрепа от Отдела за одит на FMC, 
Човешки ресурси, Правния отдел и Службата по етика.

2. Ние спазваме Кодекса, другите политики на FMC и всички приложими закони.
Ние спазваме Кодекса, другите политики на FMC и всички приложими закони във всички 
аспекти на работата си. 

Има страни, в които обичайните търговски практики или практиките по договарянето се 
основават на кодекси за поведение, които не са толкова строги или са по-различни от Кодекса. 
В тези страни служителите трябва да спазват Кодекса, с изключение на отклонения, които 
са допустими по приложимия закон, и които се базират на добра етична и делова преценка. 
Съответният ръководител на управление, президент или вицепрезидент на Корпорацията 
FMC трябва да одобри всяко подобно отклонение в писмен вид (ако няма на разположение 
ръководител на управление). Свържете се с юрисконсулт на FMC, ако имате въпроси по 
прилагането на закона в която и да било страна, питания по Кодекса за връзката помежду им или 
за очевиден конфликт между тях.

При извънредни обстоятелства, при които би било уместно неспазване на Кодекса от страна на 
изпълнителен директор или директор, въпросното неспазване трябва да бъде одобрено от Борда 



ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ 3

на директорите или от комисия на Борда и своевременно оповестено съгласно приложимите 
закони и наредби. Що се отнася до всички останали служители, само висш ръководител на 
корпорацията може да позволи подобно неспазване на Кодекса, като го съгласува с Главния 
юрисконсулт.

3. Изпълняваме Програмата за корпоративна отговорност на FMC.

Комисия за корпоративна отговорност

Комисията за корпоративна отговорност на FMC се състои от висши ръководители и докладва на 
Комисията за одит към Борда на директорите. Комисията за корпоративна отговорност оценява 
цялостното спазване на приложимия закон и Кодекса от страна на FMC, ръководи програмата 
за обучение по законосъобразност и взема решения за подходящи действия по съществени 
въпроси, свързани със законосъобразността и промените в правната уредба. Освен ресурсите, 
които се предоставят при задаване на въпроси и докладване на подозирани нарушения на Кодекса, 
служителите се насърчават да се свържат с Комисията за корпоративна отговорност на адрес:

FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273 
USA

или онлайн:
http://fmc.ethicspoint.com

или на: Горещата линия за етични въпроси на FMC: 
САЩ 1-855-649-8997 (безплатен)  ИЛИ 1-866-332-6800 (безплатен)
Набиране от чужбина: +1-704-759-2082 (за наша сметка)

4. Докладваме случаи на предполагаема незаконосъобразност.
Всеки служител, който научи за предполагаемо нарушение на Кодекса, трябва незабавно да 
го докладва, използвайки процедурата по-долу. Служителите са длъжни да докладват такава 
информация независимо от самоличността или длъжността на заподозрения извършител. 

FMC ще се отнесе към информацията поверително и ще гарантира, че няма да се предприемат 
репресивни мерки срещу когото и да било за подаване на добросъвестен доклад.

Процедура за докладване на нарушения на законосъобразността

Доклад на служителя: Всеки служител който разбере за нарушение на Кодекса трябва незабавно 
да го докладва.

Разследване: FMC има политика и намерение да разследва всяко докладвано нарушение на 
Кодекса, друга политика на FMC или приложим закон и да предприеме подходящите действия 
по своя преценка, като се основава на резултатите на разследването. Доклади за нарушения 
на счетоводството, средствата за управление на счетоводството и одита се разследват под 
ръководството на Комисията за одит към Борда на директорите. Всички други нарушения 
ще бъдат разследвани под ръководството на Службата по етика. От служителите се очаква да 
съдействат за разследването на докладваните нарушения.



 4 ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

Поверителност: Следователите няма да разкриват самоличността на лицето, докладвало 
съмнения за нарушения или участвало в разследването. Служителите трябва да знаят, че 
Службата по етика и Комисията по одит са длъжни да действат в най-добрия интерес на FMC 
и да не се явяват като лични представители или адвокати на служителите.

Защита от репресивни мерки: Забранени са репресивни мерки под каквато и да било форма 
срещу лице, което добросъвестно докладва нарушение на Кодекса (дори при неточен доклад) 
или срещу лице, което съдейства на разследването на докладвано нарушение. Всеки служител 
може да съобщава за такива нарушения без страх от репресивни мерки от страна на колеги, 
началници или други лица, които фигурират в доклада.

Дисциплинарни мерки за нарушение на законосъобразността
Нарушението на кодекса води до дисциплинарни мерки, вариращи от порицание до уволнение. 
Гражданските или криминалните нарушения могат да бъдат преследвани по съдебен ред.

5. Ценим и пазим взаимоотношенията си с клиентите.
Най-ценен доставчик
Основната цел на FMC е да се превърне в най-ценен доставчик за клиентите си. 

Постигаме тази цел като предоставяме продукти и услуги, които удовлетворяват нуждите на 
нашите клиенти по най-добрия начин и правим това по начин, който създава трайни връзки на 
сътрудничество и доверие. 

Винаги се отнасяме към клиентите си честно и почтено по начин, който отговаря на всички 
приложими закони, и е в съответствие с добрите бизнес практики. Не правим неверни или 
подвеждащи коментари по адрес на други фирми, техните служители или продукти, включително 
и за нашите конкуренти.

Безопасни и висококачествени продукти
Работим с дълбоко зачитане на здравето и безопасността на тези, които използват нашите 
продукти и услуги. Това зачитане гарантира безопасността и укрепва връзката между FMC и 
клиентите ни. Всеки служител играе важна роля в осигуряването на качеството и безопасността 
на продуктите на FMC: от проектирането до производството, непрекъснатите подобрения и 
обслужването на клиенти.

6. Ценим и пазим взаимоотношенията си с нашите служители.

Уважение към служителите 

FMC е поела ангажимент да зачита човешкото достойнство. Доверието, уважението и 
етичното бизнес поведение са от голямо значение за постигане и поддържане на стабилни 
отношения между нашите служители. В основата на тези взаимоотношения е признаването на 
личната стойност и приноса на всеки един от тях. FMC цени разнообразието на служителите 
си, оценяваме и се отнасяме към всеки служител с достойнство и уважение. Служителите 
и кандидатите за работа ще бъдат оценявани в съответствие с приложимите закони на 
съответния обект въз основа на качеството на тяхната работа и квалификация, без оглед на раса, 
вероизповедание, пол, религия, националност, възраст, увреждане, военна служба или сексуална 
ориентация. Сексуалният тормоз се забранява във всичките му форми. 
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Детски/принудителен труд

Ние сме против всяка форма на вреден детски, принудителен или задължителен труд. FMC 
забранява вредния детски труд, както и използването на принудителен или задължителен 
такъв на територията на нашите обекти и очакваме доставчиците и изпълнителите ни да 
направят същото. 

Зачитане на неприкосновеността на личните данни на служителите

FMC зачита неприкосновеността на личните данни на своите настоящи и бивши служители и 
кандидати за работа, и ще предостави информация за определен служител само ако е необходимо 
от служебни съображения, съвместими с приложимите закони. Това не противоречи на правото 
на FMC да следи електронните съобщения, както е описано по-долу в Раздел 9.

Безопасна и здравословна работна среда

Поддържането на безопасна и здравословна работна среда е неразделна част от дейността ни. 
Инцидентите вредят на нашите служители и осуетяват ефективното изпълнение на работата 
и доверието на общностите, в които работим. Носим отговорност за предотвратяване на 
произшествия чрез поддържането на здравословна работна среда, като следваме безопасни 
процедури и практики и като използваме всички препоръчани лични предпазни средства.

Без злоупотреба с наркотични вещества и алкохол

Не ползваме, продаваме, купуваме, прехвърляме, произвеждаме, притежаваме и не позволяваме 
в тялото ни да присъстват незаконни или неразрешени наркотични вещества, синтетични/
дизайнерски наркотици или каквито и да било контролирани вещества (с изключение на легално 
предписаните лекарства), нито злоупотребяваме с последните, докато сме на територията на 
FMC, работим за FMC или боравим с оборудване на FMC.

Освен това не ползваме, продаваме, произвеждаме, купуваме, прехвърляме, или притежаваме 
алкохол в помещения на FMC или на територията на компанията (с изключение на подкрепяни, 
разрешени и контролирани мероприятия). Не употребяваме алкохол преди и по време на работа 
или при изпълнение на задълженията си към FMC или докато работим с оборудване на FMC.

7.  Спазваме законите за здравеопазване, безопасност, сигурност и опазване на 
околната среда.

Поели сме ангажимент да опазваме околната среда, здравето и безопасността на нашите 
служители, семейства, общности и широката общественост чрез пълно спазване на всички 
приложими закони и непрекъснато подобряване на работата си по въпросите, свързани с 
околната среда, здравето и безопасността.

За да отговори на екологичните стандарти на FMC, всяко притежавано и ръководено от FMC 
предприятие трябва да демонстрира, че спазва всички закони за обществено здравеопазване 
и опазване на околната среда, свързани с дейността му в съответствие с приложимите закони, 
че поддържа открит диалог с местните общности за вида и опасността на материалите, които 
произвежда или с които борави.
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Глобална политика на FMC за здравеопазване, безопасност, сигурност и околната среда

FMC приветства отговорността за опазване на околната среда, здравето, безопасността и 
сигурността на служителите си и техните семейства, нашите общности и широката общественост 
като основна ценност от гледна точка на устойчивостта на бизнеса ни. Насърчаване на здравето, 
безопасността, сигурността и околната среда (ЗБСОС) по прозрачен начин е отговорност на 
всички служители на FMC по целия свят. 

Ръководните принципи на ЗБСОС на FMC задължават: 

•  да провеждаме бизнес стратегия, която се базира на устойчиви иновации, операции и
бизнес практики в стремежа си да развиваме бизнеса си и да подобряваме качеството на 
живот на хората навсякъде;

•  да извършваме дейността си открито и по начин, който предпазва общественото и
професионалното здраве, околната среда и безопасността на работниците и служителите; 

•  да се стремим към елиминиране на всички инциденти и наранявания – с цел постигане на
работна среда с нулеви инциденти;

•  да дадем приоритет на ЗБСОС в производството на нашите продукти и планирането на
нови такива, на съоръжения и процеси;

•  да спазваме всички закони и наредби на ЗБСОС;
•  да се стремим към намаляване на вредните емисии и отпадъците и да използваме енергията

и природните ресурси ефективно, докато продължаваме да се развиваме;
•  активно да провеждаме конструктивни дискусии с нашите служители, доставчици,

клиенти, съседи и акционери по въпросите, свързани със ЗБСОС, с оглед осигуряване на 
непрекъснато подобрение и;

•  да подкрепяме принципите на Програмата за отговорни грижи на Американския
съвет по химия (American Chemistry Council’s Responsible Care® Program) посредством 
работа с нашите служители, доставчици, клиенти, доставчици и търговски партньори 
за насърчаване на отговорно управление на нашите продукти и процеси през целия им 
жизнен цикъл и за тяхната предвидена крайна употреба – във всички точки по света. 

FMC осъществява политика на ЗБСОС посредством корпоративни стандарти, бизнес политики 
и практики за управление. Изпълнението се постига чрез управление и ангажираност на 
служителите, предоставяне на достатъчни човешки и капиталови ресурси, и строго измерване, 
проверки и системи за коригиращо действие. Развитието на тази политика е неразделна част от 
бизнес поведението на FMC.

8. Ценим и пазим взаимоотношенията си с доставчиците и изпълнителите.
Стремим се да поддържаме репутацията си на надежден клиент, като подхождаме справедливо 
и предвидимо в отношенията с доставчиците. Винаги се отнасяме към доставчиците и 
изпълнителите честно и почтено – по начин, който съответства на всички приложими закони.

Очакваме от доставчиците да споделят ангажимента ни към устойчивостта и производството на 
безопасни и висококачествени продукти.

Очакваме на работните си места доставчиците да се държат по етичен и отговорен начин, 
който допринася за защитата и зачитането на човешкото достойнство и е в съответствие със 
стандартите на FMC.
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9. Защитаваме собствеността си, както и собствеността на другите.
Отговаряме за опазване на активите на FMC, които включват: физическа собственост, 
нематериални активи, както и всички форми на бизнес комуникация, вкл. електронна поща, 
телефон, интернет и интранет – срещу загуба, кражба и злоупотреба. Активите на FMC са 
предназначени за използване за подходящи цели на компанията и не могат да бъдат продавани, 
заемани, подарявани или унищожавани без подходящо разрешение. Можем да се възползваме 
от тези активи за лични цели от време на време и в ограничени случаи, стига да следваме 
политиките на FMC за допустимо използване на ИТ ресурси и подобните на тях политики, да 
няма измеримо превишаване на разходите и въпросната употреба да не пречи на работата на 
другите служители. Освен това използването на подобни активи за лични облаги е забранено.

Използваме електронните съобщения и достъпа до интернет за служебни цели

Електронните комуникации и системите за достъп до интернет на FMC са важни средства, 
с помощта на които провеждаме голяма част от деловата дейност на компанията. Тези 
комуникационни механизми и устройства включват имейл, факс и системи за незабавни 
съобщения. FMC си запазва правото да контролира използването на интернет ресурси и 
електронни съобщения и да разследва евентуални нередности. Потребителите не могат да 
очакват, че личните им данни ще бъдат неприкосновени, когато използват комуникационните 
системи на FMC в допълнение на предвиденото по закон. 

FMC си запазва правото да филтрира интернет съдържание, което смята за оскърбително или 
неподходящо. Достъпът до интернет и електронните комуникации трябва да бъде в съответствие 
с приложимите закони, разпоредби и политики на FMC и да не се използва за:

•   нарушаване на авторски права, търговски тайни, патенти или други права на
интелектуалната собственост;

•   разкриване на поверителна служебна информация посредством социалните мрежи или по
друг начин;

•   заплашване, заблуждаване, ощетяване, тормозене, клеветене, заплашване или обиждане на
други хора или нарушаване на частния живот на други хора;

•   опити за незаконен достъп в друга компютърна мрежа или система;
•   създаване, изпълняване, съхраняване или съзнателно разпространяване на неразрешени

файлове, като вируси, червеи, програми за улавяне на пароли, троянски коне и т.н.;
•   умишлено нарушаване или изключване на ресурсите на FMC или предотвратяване на

използването им от други упълномощени потребители;
•   изпращане на верижни писма, неразрешено предлагане на услуги или реклами;
•   разпространение на служебни имейл адреси на други служители за неслужебни цели, като

абониране за частни информационни табла, търговски и други неслужебни сайтове;
•  предлагане на сексуални или обидни материали на работното място;
•   достъп до порнографски материали, хазартни игри, чатове и табла за съобщения; или
•   изтегляне на файлове, освен ако са необходими за служебни цели и одобрени от

ръководството на местния отдел по ИT.
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Докладване на загуба или злоупотреба с имущество

Всеки, който разбере за загуба или злоупотреба с имущество, трябва да съобщи за това на своя 
мениджър, началник или друг подходящ служител във FMC. Всяко лице, получило подобен 
доклад, следва да се отнесе към него внимателно и да го проучи обстойно.

10.  Защитаваме поверителната информация на FMC и уважаваме поверителната
информация на другите служители.

Какво представлява поверителната информация?

Поверителната информация е информация, която не е известна на широката общественост 
и ако се разкрие неправилно, може да се окаже вредна за компанията, нейните клиенти или 
доставчици, или полезна за нейните конкуренти. FMC притежава ценна конфиденциална 
информация, разработвана в продължение на много години срещу значително заплащане. 

Тази информация включва защитена информация и търговски тайни, като напр. продажби, 
финансова, научна, икономическа или инженерна информация, списъци на клиенти, 
маркетингови планове, технически планове, формули, методи, техники, процеси, процедури, 
програми и кодове – независимо от начина, по който информацията се съхранява, съставя или 
съхранява – за което FMC предприема разумни мерки да бъде запазена в тайна.

Как да защитим поверителната информация?

Трябва внимателно да защитаваме поверителността на тази информация, така както 
предпазваме физическото и друго имущество на FMC и редовно да предприемаме мерки 
срещу оповестяването й. Не споделяме поверителна информация с лица извън FMC, нито им 
разрешаваме да я ползват. Същите рестрикции се прилагат и за лицата от FMC, които няма нужда 
да я знаят, с изключение на предвиденото в договорите или законовите нормативи. Задължението 
да защитаваме поверителната информация на FMC продължава дори и след прекратяване на 
работата ни във FMC. Ако е уместно от служебни съображения да се сподели поверителна 
информация на FMC с лице извън FMC и/или да се позволи на лице извън FMC да използва 
поверителна информация, се изисква писмено споразумение за конфиденциалност, което се 
подписва предварително. Юрисконсулт на FMC може да Ви предостави споразумение, което 
би било подходящо за случая. Списък с юрисконсултите на FMC може да се намери на сайта на 
Правния отдел: http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared%20Documents/lawyerslist.pdf. 
Съхраняваме информацията на сигурно и недостъпно място и предаваме поверителна 
информация по електронен път само при спазване на необходимите условия за сигурност.

Задължението ни да опазваме поверителната информация обхваща и дейности в социалните 
мрежи. Служителите на FMC трябва да следват същите процедури за защита на поверителна 
информация на фирмата, когато извършват различни дейности в социалните мрежи.

FMC ще преследва неуморно всяко предполагаемо неправомерно събиране и/или използване 
на поверителна информация. Ако установите възможна кражба на поверителна информация 
на FMC, трябва да уведомите прекия си ръководител, юрисконсулта на FMC или друго 
подходящо лице.
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11. Ние събираме служебна информация етично и законосъобразно.
В хода на служебното изпълнение на дейността си, ние събираме разузнавателна информация 
за нашите конкуренти, доставчици и клиенти по етични и законни начини. Много информация 
може да се намери в обществено достъпни източници чрез усърдна работа и упорство. Когато 
търсим информация от източници, които не са обществено достъпни, действаме честно 
и почтено и не търсим, не получаваме, нито използваме информация, ако това нарушава 
приложимите закони, включително, без ограничение, антитръстовите закони, законите 
за опазване на търговската тайна или друга поверителна информация и законите касаещи 
поверителните взаимоотношения между работодатели и служители. 

Защитаваме поверителната информация предоставена на поверителна основа на FMC от други 
лица – обикновено следвайки процедури, описани в договори, свързани с информацията.

Не събираме неправомерно поверителна информация от други лица. В Съединените щати частни 
лица и фирми, които събират неправомерно търговски тайни, подлежат на съдебна отговорност 
за нанесени щети и са обект на съдебни разпореждания, както и подлежат на наказателна 
отговорност съгласно Закона за икономически шпионаж, включително финансови санкции и 
лишаване от свобода. 

Не приемаме и не насочваме в погрешна посока съобщения, които не са предназначени за нас. 
Всяко получаване на съобщения, които изглежда са постъпили по грешка и съдържат лична 
или поверителна информация, като например маркетингови планове или чертежи на даден 
конкурент, трябва да се докладва на прекия началник и, в случай на електронни съобщения, 
на директора на Отдел ИТ сигурност, за да се предприемат подходящи действия.

12. Ние избягваме конфликт на интереси.
Не се занимаваме с никаква дейност, която би могла да доведе до конфликт между нашите лични 
интереси (и интересите на близките ни роднини*) и най-добрите интереси на FMC. Вземаме 
всички бизнес решения в най-добрия интерес на FMC. Забранява се всеки действителен или 
потенциален конфликт на интереси между нас и FMC, освен ако нямаме изрично писмено 
одобрение от нашия ръководител (или ако става дума за директор – от Борда на директорите), 
който трябва да се консултира по въпроса с юрисконсулт. Когато се определя дали има или няма 
конфликт на интереси, ще се взема предвид следното: размерът на нашия финансов интерес; 
длъжността ни във FMC и влиянието, което бихме могли да окажем в търговски сделки, както 
и всички други подобни фактори.

Дейности, които биха могли да създадат конфликт на интереси, включват:

•   извършването на лична или друга работа, която не е свързана с FMC, през работно време
или използвайки активите на компанията;

•   работа като служител или независим контрагент за друга фирма или лице (включително
работа на свободна практика) или извършване на друга дейност, ако работата или 
дейността засяга изпълнението на служебните задължения във FMC или отнема време или 
внимание, които трябва да бъдат отделени за FMC;

* За целите на настоящия Кодекс „близки родини“ означава Вашият съпруг/съпруга, родител, деца, братя и сестри, свекър и свекърва, тъст и тъща, 
снахи и зетьове и всеки друг (освен домашните прислужници), с които живеете под един покрив. Това определение няма отношение към термина 
„непосредствено семейство“, използван за целите на медицинското осигуряване и други цели на плана за придобивки.
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•   разкриване или използване на поверителна информация, получена чрез длъжността ни във 
FMC за лични облаги.

•   използване на активи на FMC за лични облаги. Тази политика е приложима както към 
физическите активи – оборудване, леки коли, камиони и канцеларски материали – така 
за услугите, предоставяни или заплатени от FMC – достъп до интернет, електронна поща, 
телефон, факс и пощенската система в компанията.

•  приемане на заеми или подаръци от всякакъв вид, преференциално отношение или услуги, 
които ни поставят или създават впечатление, че поставят нас или някой от близките ни 
роднини* под определено или подразбиращо се задължение на даден конкурент, доставчик 
или клиент на FMC. Така например, не правим инвестиции във фирми на конкуренти, 
доставчици или клиенти, ако тази възможност не е свободно достъпна за други фирми, или 
ако има конфликт на интереси, или създава впечатление че може да възникне конфликт 
на интереси в следствие на нашите задължения и отговорности. Може да приемаме 
промоционални премии и отстъпки, предлагани от транспортни фирми, хотели и други 
доставчици на услуги – напр. облаги по програмата за „чести полети със самолет“ (frequent 
fliers) – ако се предлагат на всички пътници и FMC няма указания да не го правим.

•   придобиване на дялове в дружество, с което FMC води преговори, или планира преговори 
за сливане, придобиване, образуване на съвместно предприятие или има друго значимо 
споразумение. Това включва както нашите лични интереси, така и интересите на близките 
ни роднини*. Като цяло тази политика няма за цел да забрани скромни инвестиции 
в публично търгувани дружества. Трябва обаче да се използва здрав разум, за да се 
избягват конфликти на интереси и съмнения за конфликт на такива, когато се обмисля 
инвестиция в публично търгувана компания. Така например не правим инвестиции дори 
в публично търгувана компания на конкурент, клиент или доставчик, ако имаме вътрешна 
информация, че FMC е сключила или обмисля да сключи търговско споразумение, което 
може да има финансово значение за FMC или за другата компания.

•   наличие на значителни инвестиции в (или работа за или в качеството на консултант или 
съветник на) друга фирма или лице (дори в качеството на служител на свободна практика), 
ако тази фирма или лице е конкурент (или активно планира да стане конкурент), доставчик 
или клиент на FMC.

•   провеждане на делови сделки на FMC с лица, с които имате роднинска връзка или брак. 

В допълнение нито ние, нито който и да било от близките ни роднини* не трябва да приема 
членство в Борда на директорите на друга конкурентна фирма, доставчик на материали или 
услуги, или клиент на FMC, без предварително писмено съгласие на Главния юрисконсулт 
на FMC. 

Ако някой директор има личен интерес по въпрос, представен за разглеждане от Борда, 
директорът трябва да разкрие своя интерес пред Борда, преди да започне дискусията или 
обсъждането по въпроса, да се оттегли от участие в дискусията и да не гласува по въпроса. 
Личните интереси могат да включват търговски, промишлени, банкови, консултантски, 
правни, счетоводни, благотворителни и финансови взаимоотношения и други. 

* За целите на настоящия Кодекс „близки родини“ означава Вашият съпруг/съпруга, родител, деца, братя и сестри, свекър и свекърва, тъст и тъща, 
снахи и зетьове и всеки друг (освен домашните прислужници), с които живеете под един покрив. Това определение няма отношение към термина 
„непосредствено семейство“, използван за целите на медицинското осигуряване и други цели на плана за придобивки.



ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ 11

Потърсете помощ за решаване на въпроси по тази Политика за избягване на конфликти 
на интереси

Трябва да разкрием своевременно на прекия си началник всички материални сделки или 
взаимоотношения или потенциални сделки или взаимоотношения, които може разумно да 
се очаква да доведат до такъв конфликт. Ако имате някакво съмнение за прилагането на тази 
Политика за избягване на конфликти на интереси спрямо определена дейност, отношения, 
интереси или сделки (действителни или предложени), поискайте разяснение от прекия си 
ръководител или мениджър във FMC. Въпросите от чувствителен и труден характер трябва да 
се насочват към юрисконсулт на FMC.

13. Спазваме антитръстовите и другите закони за конкуренцията.
FMC има политика за спазване на всички антитръстови и други закони за конкуренцията, 
които се отнасят до дейността й. Въпреки, че не съществуват две еднакви законови системи за 
конкуренцията, повечето си приличат в основните аспекти. Тези насоки съдържат описание на 
поведение, което трябва да се избягва по всяко време, и поведение което е допустимо само след 
консултация с юрисконсулт на FMC.

Почти всички страни, в които FMC развива търговска дейност, имат такива закони, включително 
САЩ, Канада, Европейския съюз, всички страни-членки на ЕС, Русия, Мексико, Бразилия, 
Япония, Австралия и много други. Много страни (вкл. САЩ и ЕС) разширяват прилагането на 
законите си за конкуренцията, като включват и действия, извършени извън границите им, но 
засягащи тези страни. Например споразумение, договорено в Бразилия за определяне на цените 
на продукти, произведени в Бразилия и по-късно изпратени в САЩ, може да бъде обект на 
съдебно производство в САЩ съгласно законите на САЩ и в Бразилия – по бразилските закони.

Последствията за нарушения на антитръстовите закони и законите на конкуренцията са тежки:

•   В САЩ, Канада и някои други страни нарушенията може да подлежат на криминално 
преследване – което води до тежки глоби и затвор за извършителите;

•   Могат да бъдат налагани тежки граждански санкции и частни фирми да предявят искове за 
възстановяване на щетите в много страни (за три пъти по-големи суми от загубите в САЩ); и

•   Нарушенията могат също да доведат до съдебни или административни разпореждания, 
които да ограничат начина, по който може да работи дадена компания. В някои случаи 
държавните глоби в САЩ и ЕС надхвърлят $100 милиона, а частни лица в САЩ излежават 
присъди в затвор. Щетите в частни съдебни дела също са надхвърляли 100 милиона долара.

Не се договаряме с конкурентите си за цените, производствените обеми или мощности; за това 
къде да продаваме, или по други въпроси, по които се конкурираме

В почти всяка страна, в която FMC извършва дейност, е незаконно конкуренти да се договарят по 
следните въпроси:

•   цените, които предлагат на своите клиенти;
•   други условия, свързани с цените – в това число условия за плащане на кредити, условия на 

продажба и транспортни разходи;
•   търгове, в които участват клиенти;
•   производствени обеми или производствен капацитет, включително дали да се закрие или 

изгради ново предприятие;
•  територии, където компанията продава или не продава;
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•   клиенти, на които компанията продава или не продава, или
•   дали да бойкотира или да се откаже да работи с определени клиенти, доставчици, или други 

конкуренти.

Тези въпроси не трябва дори да се обсъждат с конкурент. Да се „договорите“ с конкурент в този 
смисъл, може да означава не само формални договори, но и устни споразумения и неформални 
договорености. Дори случайни разговори с конкурент за тенденциите на цените в индустрията 
или дали FMC или конкурента ще разширят или закрият предприятие може да се използва като 
доказателство, че е налице съгласие по темата която се обсъжда.

Някои споразумения с конкуренти са законни при някои обстоятелства, например съвместни 
предприятия, лицензионни споразумения за технологии, споразумения за доставка, и съвместни 
подходи в лобирането пред правителството. Важно е в дискусиите по тези споразумения да 
се включи юрисконсулт на FMC и преди да започнат дискусиите с конкурента да се прецени 
обмисляното действие, за да се избегне всяко нарушение и впечатлението за възникване 
на нарушение.

Водим агресивна конкуренция без незаконно постигане или злоупотребяване с позиции на 
пазарна сила или надмощие

Превъзхождащото и агресивно пазарно поведение трябва да се насърчава, а не да се наказва. 
Придобиването на водещ пазарен дял чрез продажба на по-добри продукти или по-ефективна 
работа е законно и подходяща цел за всеки конкурент. Когато заемем силна или доминираща 
позиция на пазара или има вероятност да го направим, някои дейности могат да станат незаконни, 
ако допринасят за постигането или утвърждаването на пазарната позиция. Силната или 
доминиращата пазарна позиция често възниква когато пазарният дял е по-висок от 50 процента, 
но може да бъде повече или по-малко, в зависимост от страната и обстоятелствата.

В бизнес начинания, в които имаме силна или доминираща позиция на пазара или има 
вероятност да заемем такава позиция, трябва да се консултираме с юрисконсулт на FMC преди да 
участваме в някои от следните дейности:

•   определяне на цени под разходите (понякога дори и средните общи разходи);
•   зависимост или обвързване на продажбата на един продукт с продажбата или покупката на 

друг продукт или услуга.
•   отказ да работим с клиент, конкурент или доставчик, ако това нарушава способността на 

другата страна да развива дейност; или
•   друга дейност, която може да принуди конкурент да напусне пазара.

Тези дейности могат да бъдат законни, но това зависи от оценката на конкретната дейност и 
пазара. Освен това никога не трябва да се придобиват патенти с невярна информация или да се 
използват за ограничаване на патентните лицензи извън обхвата на патента.
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Не блокираме незаконно конкуренцията, когато работим с клиенти и доставчици

Много закони за конкуренцията не позволяват ограничаване на конкурентната свободата на 
клиента или доставчика, ако са налице щети за конкуренцията, конкурента или потребителите. 
Трябва да се консултирате с юрисконсулт на FMC преди да участвате в някои от следните дейности:

•   сключване на споразумения за изключителни доставки или покупки (често наричани
„изисквания“);

•   сключване на споразумения за изключителна дистрибуция на определена територия;
•   изискване клиенти или дистрибутори да препродават наши стоки само в определени

територии, или само за определени клиенти или групи от клиенти;
•  дискриминиране по отношение на цени, условия или услуги между сравними клиенти,

купуващи същите продукти;
•  отказ да се достави продукт или услуга на клиент, освен ако клиентът не купува също друг

продукт или услуга; или
•  изискване клиентът да не препродава продукти под или над опредени цени.

Ние спазваме законите, уреждащи придобивания и сливания на предприятия

Повечето придобивания и сливания не нарушават законите за конкуренцията, освен 
ако не намаляват конкуренцията за сметка на клиентите. Много държави имат закони, 
изискващи уведомяване на държавните органи по конкуренция за значителни сливания 
и придобивания – често преди приключване на сделката. FMC спазва законите, уреждащи 
сливания и придобивания, включително изискванията за уведомяване. За да се гарантира 
законосъобразността – и да се позволи предварителното планиране, необходимо за осигуряване 
на благоприятен държавен преглед, съгласно приложимите закони за конкуренция – уведомете 
юрисконсулта на FMC в началото, когато вземате решение за придобиване или сливане.

Конкурираме енергично, използвайки законни търговски практики

Много държави имат закони, които забраняват измамите и неправомерното вмешателство в 
работата и отношенията на конкурент, клиент или доставчик чрез неоснователно опетняване или 
други средства. FMC спазва всички такива закони.

14. Спазваме законите и наредбите за транснационална бизнес дейност.
Осъществяваме дейността си при спазване на приложимото законодателство. Когато правим 
значителни бизнес инвестиции или добавяме придобивки, вземаме предвид устойчивостта, 
законосъобразността и други етични съображения.

Спазваме всички закони за контрол на вноса

FMC спазва всички закони и наредби, касаещи вноса в Съединените щати. Всяко предприятие 
е длъжно да въвежда и поддържа необходимите вътрешни средства за контрол за спазване на 
изискванията за внос, да полага нужното внимание във всички дейности по вноса, и да направи 
така, че служителите да разберат и да спазват всички закони за внос на САЩ. 

Американските закони за внос регулират много аспекти импортната ни дейност, включително 
допустимост за внос в САЩ, класифициране и оценка за митнически цели, посочване на 
страната на произход, доклади за околната среда, сигурност, допустимост за участие в специални 
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преференциални програми (напр. NAFTA) и съхраняване на документи. Ръководството на FMC 
се ангажира да спазва стриктно всички закони и разпоредби за внос и очаква всички служители 
да изпълняват този ангажимент в бизнес дейностите на FMC. Изпълнението на тези изисквания 
ще бъде постигнато с усилията на цялата организация, заделяне на достатъчно човешки и 
капиталови ресурси, подходящ надзор и коригиращи действия. FMC има Корпоративна комисия 
за спазване на законите за внос и износ съставена от представители на Отделите по финанси, 
данъци, право и ИТ, както и на всяка група/управление. Освен това всяка група/управление 
трябва да има служител по законосъобразността на вноса, който да отговаря за работата на 
многофункционален екип, който следи за спазването на законите за вноса.

Ръководството на FMC е поело ангажимент за спазването на всички аспекти на Митническо-
търговското партньорство срещу тероризма („C-TPAT“), съгласно което FMC има поети 
ангажименти за осигуряване на безопасността и сигурността на целия внос от мястото на 
произход до крайната дестинация в САЩ и по съответни програми в други юрисдикции. FMC 
има екип за спазване на C-TPAT, който има за цел да предоставя актуална информация на 
всички групи/управления и на партньорите на FMC от веригите за доставка относно C-TPAT 
и разпоредбите за спазване.

Спазваме всички закони за контрол на износа

В САЩ и някои други страни са в сила закони и разпоредби, които ограничават износа на 
определени продукти, услуги и технологии за някои страни или купувачи. Отговорност на всяка 
бизнес единица и отдел е да гарантира законосъобразността на износа си и продаването на 
стоката в страната и на лицето, на което възнамеряват да ги продадат. 

Правителството на САЩ поддържа строг контрол на износа на стоки, услуги и технически данни 
от САЩ и реекспорта от други страни. Тези ограничения варират от почти пълна забрана на 
продажбите на каквито и да било стоки от американски компании или техните дъщерни фирми 
на определени страни, които са обект на ембарго (както в момента е случаят със Северна Корея и 
Куба), до забрани за продажба на определени видове стоки на конкретни лица или организации. 
Американските закони изискват предварително одобрение от правителството на всички стоки 
които се изнасят, въпреки че повечето продукти на FMC вече са били предварително одобрени.

Тези закони на САЩ може да касаят голям брой привидно безобидни стоки, а износът на много 
химически препарати и оборудване подлежи на лицензионни изисквания и контрол. По същия 
начин износът на технологии може да се осъществи при посещение на чуждестранен гражданин 
в завода, международен телефонен разговор, или по имейл. Мерките за контрол варират до 
голяма степен в зависимост от естеството на стоките и данните и крайните им дестинации. 
Правилата се променят често с промените в политиката на САЩ и техните съюзници. Санкциите 
за нарушаване на тези мерки за контрол (дори и когато бъдат нарушени по невнимание) могат да 
бъдат тежки и да доведат до глоби, лишаване от свобода и дори оттегляне на всички експортни 
привилегии за дадена компания. Интранет страницата на Правният отдел съдържа допълнителна 
информация за различните закони за износ и юрисконсултите на FMC могат да ви дадат 
допълнителни насоки и помощ по въпросите за износ.
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Не участваме в и не се съобразяваме с вторичните бойкоти насочени против държавната 
политика на САЩ, включително бойкота на Израел от страна на Арабската лига

Спазваме строгите закони и разпоредби на САЩ, свързани с вторичните бойкоти. Тези закони 
и разпоредби могат да се отнасят до дъщерни фирми и филиали на FMC извън САЩ, ако 
сделката включва американска търговия дори в минимална степен. Освен това дори сделката 
да не е в областта на търговията на САЩ, тя все пак може да подлежи на данъчни санкции. Ако 
законите не се спазват строго, това може да доведе до значителни глоби и данъчни санкции за 
предприятието. Законите на САЩ, свързани с вторичните бойкоти, изискват от нас:

•   да не се съобразяваме с исканията за участие във вторични бойкоти, които са в разрез
с политиката на САЩ; и

•   да докладваме всяка молба за участие в такъв бойкот – което може да се тълкува много
широко и да включва устни дискусии и получаване на предварително отпечатани изявления 
в стандартни делови формати – най-напред на Правния отдел на FMC, и след това на 
Търговската камара на САЩ.

На практика бойкотът, който най-често представлява проблем, е политиката на някои арабски 
страни да забранят не само вноса на стоки от Израел, но също и търговията с фирми, които имат 
делови отношения с Израел (вторичен бойкот). Всяко делово запитване дали FMC продава или 
извършва търговска дейност в Израел трябва да се докладва на юрисконсулт на FMC.

Законите, регулиращи чуждестранните бойкоти, са сложни и исканията за спазване на 
чужд бойкот или удостоверяването за законосъобразността трябва да се докладват дори 
ако спазването на чуждестранния бойкот се позволява от закона. Някои разрешени по закон 
действия – включително някои действия на дъщерни фирми, които не са в САЩ – въпреки 
всичко имат неблагоприятни данъчни последици в САЩ. Ако се съмнявате за въздействието на 
конкретно запитване или условие на договор, трябва да се консултирате както с юрисконсулт 
на FMC, така и с Данъчната служба.

За да спази тези закони, всяка група, управление и операция трябва да направи следното:

•   да установи процедури за преглед на всички входящи и изходящи документи и съобщения
до и от клиенти, търговци, или други в бойкотиращите страни. Прегледът трябва да 
се извърши от определени лица във всяко управление или работна единица, които 
разбират изискванията на приложимите закони, които ще извършват всички необходими 
допълнителни прегледи и които ще се свържат с Правния отдел и Данъчната служба 
относно исканията за бойкот.

•   да се увери, че служителите, работещи по международните продажби, въвеждането на
поръчки, движението, документацията и обработването на кредитни заявки – при които 
могат да попаднат искания за спазване на чуждестранен бойкот – са инструктирани как да 
спазват тези закони и как да следват процедурите на FMC, свързани с тях.

15. Не даваме подкупи и не правим незаконни плащания.
Средствата на FMC не трябва да се използват за извършване на плащания, които да нарушават 
действащите закони или разпоредби. Макар че тази политика обобщава най-често прилаганите 
закони и разпоредби, тя може да бъде неясна или трудна за тълкуване. Ако не сте сигурни за 
дадено плащане, консултирайте се с юрисконсулт на FMC.
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Не се занимаваме с търговски подкупи

Не даваме подкупи и незаконни комисионни и не извършваме подобни плащания, нито 
предоставяме парични подаръци на хора или организации с цел да получим или задържим 
бизнес или да насочим бизнес към друго лице или фирма. Тази политика се отнася както за 
директни плащания, така и за плащания, извършени чрез посредник.

Не даваме подкупи или рушвети на държавни агенции, служители или официални лица

Не предлагаме и не даваме пряко или косвено пари, подаръци, услуги, развлечения, заеми, парични 
подаръци или други ценни предмети на който да било служител на американска федерална, щатска 
или местна агенция, която регулира или има делови отношения с FMC. Стига да няма нарушение на 
правилата или стандартите на поведение на FMC или организацията на получателя, служителите на 
предприятия на FMC, които имат делови отношения с, или се регулират от американски държавни 
агенции, могат да предлагат храна и напитки в разумни граници, ако са пряко свързани с деловите 
дискусии. Не правим преки или косвени плащания – със средства на FMC, лични средства или 
други ценности – на който и да е държавен служител, официално лице, политическа партия или 
кандидат на която и да било държава:

•   за получаване или задържане на поръчки за FMC или някоя от нейните дъщерни фирми
или филиали; или

•  за насочване на поръчки към други лица.

Също така не разрешаваме такива плащания да се правят чрез посредник, ако знаем или сме 
почти сигурни, че част от сумата ще бъде насочена към държавен чиновник или служител, 
политическа партия или кандидат. 

FMC не работи в страни, в които подкупването на държавни или политически лица е позволено. 
Освен това в САЩ и в други страни има приети закони, според които подкупването на чужди 
държавни служители е престъпление. FMC спазва приложимите закони и разпоредби. По-
специално не се занимаваме с нарушения на чуждите закони, дори и да е видно, че местните 
бизнес практики ги пренебрегват. Дори когато не са предназначени за получаване, запазване 
или насочване на търговска дейност, ние не осигуряваме подаръци и развлечения на държавни 
служители и лица от други страни освен в степента, в която се предлагат според местните обичаи 
в съответната страна. Без предварително одобрение от страна на Правния отдел стойността на 
тези подаръци или забавления не бива да превишава $100 на човек, 

В някои страни, в които FMC развива бизнес, може да се постигне необходимото 
административно действие или процедурна помощ, които не включват получаване или запазване 
на бизнес дейност по своевременен начин само чрез плащането на скромни бакшиши на 
държавни служители или лица. Такива спомагателни плащания могат да се правят по законен 
начин, но само с необходимото корпоративно одобрение въз основа на становището, че:

•   компанията или нейната дъщерна фирма имат право на исканото държавно действие
или помощ;

•   тези плащания отговарят на местните обичаи; и
•   няма друга разумна алтернатива.
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Корпоративното одобрение, необходимо за спомагателни плащания, е описано подробно 
в Стандарта за законосъобразност на FCPA № G.210, който може да се намери на адрес 
http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%
20Compliance.doc Всички спомагателни плащания – независимо от вида на одобрение – 
трябва да бъдат на годишна основа. 

Обръщаме особено внимание при назначаване на търговски представители, дистрибутори 
и консултанти

Споразумения за плащане на комисионни или такси могат да се правят само с фирми или лица, 
които са добросъвестни търговски представители, дистрибутори или консултанти (обобщено 
„представители“). Тези споразумения не могат да се сключват с фирми, за които е известно или 
се смята, че държавно лице или служител има интерес, ако FMC провежда или може да поиска 
да провежда дейност с държавната агенция, с която въпросното лице или служител са свързани. 
Всички бизнес подразделения трябва да проучат характера и репутацията на всички предложени 
представители, за да се прецени дали са подходящи преди да се пристъпи към работа с тях.

Плащаме на нашите представители легално. Плащанията никога не трябва да се правят в 
брой, и трябва да се адресират до службата на представителя в страната в която се намира (а 
не до чужда служба или в чужда банкова сметка), освен ако Правният отдел не е дал становище 
в друг смисъл.

Всички споразумения за комисионни и такси с представители ще бъдат уреждани с писмен 
договор. Освен другите обичайни условия, споразумението трябва да съдържа:

•  ясно описание на предлаганите услуги;
•   ангажимент на представителя да спазва приложимите закони, включително декларация,

че не са правени и няма да се правят или обещават забранени плащания; и
•   декларация, че може да се наложи FMC да разкрие съществуването, условията и

разпоредбите на договора на упълномощени държавни агенции. Комисионната или таксата, 
която трябва да се плати на представителя за съдействие при осигуряване на поръчки и 
услуги след продажбата трябва да бъде разумна, в рамките на нормалната практика за 
индустрията, линията на изделия и извършените търговски услуги. Можете да получите 
споразумения за търговски представители и дистрибутори от юрисконсултите на FMC.

16.  Уважаваме политическия процес и спазваме законите, регулиращи
политическите дарения.

Спазваме без изключение всички закони, които регламентират фирменото и индивидуалното 
участие на служителите в обществените дела, следвайки посочените по-долу процедури. FMC 
насърчава служителите да упражнят правата си и да изпълняват гражданския си дълг. 

В приложимите случаи законите на САЩ позволяват корпорации да правят дарения на 
кандидати за държавна служба, но тези дарения трябва да бъдат предварително одобрени в 
писмен вид от фирмата или службата, която иска дарението, Главния юрисконсулт на FMC 
и Вицепрезидента на FMC за връзки с правителството.

http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc
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Тези изисквания се отнасят само за политически дарения, които ще бъдат направени с 
корпоративни средства на FMC. Те не ограничават личните решения на служителите на FMC да 
правят самостоятелни законни дарения или дарения чрез корпоративната програма на FMC за 
добро правителство. FMC насърчава този вид участие. Средствата, ползвани от служителите 
за лични дарения не могат обаче да се възстановяват от разходни сметки или по друг начин.

В другите страни политическите дарения на FMC или нейните дъщерни фирми могат да бъдат 
разрешени само когато са позволени по закон, след предварително писмено одобрение от страна 
на корпоративен служител, отговарящ за дейностите на FMC в страната, Отдела за връзки с 
правителството и Правния отдел.

17.  Не участваме в търговия с вътрешна информация или подобно
неправомерно поведение.

Служителите и директорите обикновено могат да купуват или продават публично търгувани ценни 
книжа на FMC и други фирми. Въпреки това американските закони забраняват купуването и 
продаването на публично търгувани ценни книжа от лица, разполагащи с вътрешна информация. 
Дори незначителни нарушения на законите за ценните книжа могат да имат сериозни последствия. 
Санкциите включват отнемане на печалби, граждански санкции в размер до три пъти по-големи от 
получената печалба или избегната загуба, лишаване от свобода и големи глоби. 

Правилата за неучастие в търговия с вътрешна информация се прилагат към всички видове 
ценни книжа, включително обикновени и привилегировани акции, облигации, търговски ценни 
книжа, опции и варанти. Те се отнасят до директна покупка и продажба от физическото лице с 
познания, и уведомяване на приятел или член на семейството, който купува или продава. 

Хората с вътрешна информация включват:

•   ръководители, директори и служители на FMC, които имат достъп до съществена и
несъществена информация в процеса на тяхната работа;

•   хора с конфиденциални взаимоотношения с FMC – като банкери, консултанти, юристи; и
•   хора, които получават съществена информация от приятел или познат за компания, с

която приятелят или познатият имат взаимоотношения. Въпреки, че хората може да имат 
достъп до вътрешна информация за дадена компания, правилата за търговия с вътрешна 
информация се отнасят само до информация, която е „съществена“. Не съществува 
определение на „същественост“, което да е приложимо във всеки един случай, но като 
цяло дадена информация се счита за съществена ако може разумно да се очаква да се 
отрази на пазарната цена на акциите на компанията. Ето няколко примера за съществена 
информация:

•   информация за печалбите на дадена компания;
•   планове за разширяване или закриване на съоръжения или значителни приспадания или

понижаване на стойността на активите на компанията;
•   определени транзакции като сливания с други компании, придобивания на други компании

или части от компании, продажба на цялата компания или част от нея, оферти за участване 
в обществени търгове за или от друга компания; и

•   значителни промени в ръководството.
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Поради сериозността на глобите и сложността на приложимите правила, трябва да се свържете с 
юрисконсулт на FMC, ако имате въпроси дали правилата за търговия с вътрешна информация се 
отнасят до покупка или продажба на ценни книжа на FMC или някоя друга компания. 

Изпълнителните директори и директорите на FMC също нямат право да търгуват с публично 
търгувани ценни книжа на FMC, когато участниците в пенсионните планове на FMC не могат да 
участват в подобни сделки. Можете да намерите допълнителни подробности за тези ограничения 
в Службата на Главния юрисконсулт.

18. Работим законно и справедливо по държавните поръчки.
Работим с правителството на САЩ и други клиенти на правителството, спазвайки високи етични 
стандарти. Осъзнаваме специалното задължение да опазваме и съхраняваме добрата воля и 
доверието на правителството на САЩ, другите правителствени клиенти и техните данъкоплатци. 
Въпреки че основните принципи на честност са константи във всички начинания на FMC, 
фирма, предлагаща услугите си на правителството на САЩ и на много други правителства, има 
допълнителни изисквания по отношение на външния вид и документацията за справедливост 
и честност. 

Рисковете, свързани с нарушаване на законите на САЩ за федералните държавни поръчки, 
са извънредни, както за FMC, така и за действащите служители и техните ръководители. 
Обичайно санкциите включват: лишаване от свобода, големи глоби за физически лица и фирми, 
отнемане на печалбите по конкретния договор и прекратяване или забрана на продажбите към 
американското правителството, която да бъде в сила за всички подразделения на FMC.

Освен че спазваме приложимите закони и Кодекса, ние се стремим активно да контролираме 
разходите в съответствие със стандартите на американското правителство за обществени 
поръчки и разпоредбите за получаване на държавни поръчки с подходящо качество на възможно 
най-добрата цена. Ако имате въпроси, консултирайте се с юрист на FMC.

19.  Водим точна документация на фирмата и правим пълни, справедливи, точни,
навременни и разбираеми разкрития.

Правим пълни, справедливи, точни, навременни и разбираеми разкрития в докладите, които 
FMC подава съгласно приложимите закони, правила и разпоредби, както и в други обществени 
комуникации. Заблуждаващите доклади, независимо дали са изготвени за вътрешно ползване 
или за предоставяне извън компанията, няма да бъдат толерирани. Това включва докладване 
или организиране на информацията в опит да се подведе или дезинформира. Няма да се въвежда 
информация в отчетите и регистрите на компанията, която умишлено скрива или прикрива 
истинската същност на която и да било сделка. 

FMC е въвела мерки за контрол, за да се гарантира опазването на активите си и точността на 
финансовите документи и доклади в съответствие с вътрешните потребности и изисквания на 
действащите закони и разпоредби. Тези установени счетоводни практики и процедури трябва 
да се спазват, за да се осигури пълно и точно документиране на всички транзакции. От всички 
служители (в границите на отговорностите им) се очаква да се придържат към тези процедури, 
съгласно указанията на съответния мениджър на FMC.
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Никой служител или директор не може да пречи или да се опитва да оказва неправомерно 
влияние, пряко или косвено, на ревизията на финансовата документация на FMC. Нарушаването 
на тези разпоредби води до дисциплинарни наказания, включително и уволнения, и могат също 
да предизвикат гражданска и наказателна отговорност за извършителя.

Ако даден служител получи сведения за неправомерна сделка или счетоводна практика, той или 
тя трябва незабавно да докладва случая, както е описано в раздел 4 от настоящия Кодекс. 

Задължението ни да записваме и докладваме информация точно и честно се отнася и за точното 
отчитане на отработеното време, направените служебни разходи, резултатите от научните 
изследвания и други стопански дейности.

20. Водим документацията си правилно.
За да функционираме ефективно и ефикасно, трябва да водим документацията правилно. 
Документите, необходими за текущата работа, или тези, които са необходими по закон, трябва 
да се съхраняват, докато всички останали документи трябва да се изхвърлят. Ако излишните 
документи не се изхвърлят, разходите и вложеното време за поддръжката им се трупат 
непрекъснато.

Документите трябва да се изхвърлят периодически, тъй като вече не са необходими и най-малко 
веднъж годишно трябва да се провежда общ преглед, който да определи дали все още са 
необходими. Като цяло не трябва да се съхраняват документи в продължение на повече от две 
години, освен ако не са необходими за текущата работа или съществува законово изискване в 
този смисъл. Преди да изхвърлят документи, служителите и директорите трябва да проверят 
каква е приложимата политика на FMC за съхранение на документи на сайта на FMC: http://
portal.myfmc.com/sites/rr/Pages/Policy.aspx Тези, които не са сигурни кои документи да запазят 
трябва да се консултират с администратора на документацията или началника си, за да преценят 
дали документите ще бъдат необходими. Всеки път когато се окаже, че документите са 
необходими във връзка със съдебно дело или държавно разследване, ще съхраняваме всички 
евентуално необходими документи и незабавно ще спрем обичайното изхвърляне или промяна 
на документи, по отношение на свързаните със съдебния процес или разследването. Няма да 
променяме нито един от тези документи при каквито и да било обстоятелства. Ако не сме сигурни 
дали трябва да съхраняваме документите под наш контрол (с оглед на това, че може да са 
свързани със съдебно дело или разследване), трябва да се свържем с Правния отдел за указания.

21. Реагираме адекватно на правителствени разследвания.
FMC обикновено сътрудничи на правителствените разследвания и те често завършват без 
каквато и да било констатация на нарушения от страна на FMC. Независимо от това FMC трябва 
да бъде в състояние да преценява обосновано как да отговори на всяко конкретно запитване. 

Важно е да разберем как протичат правителствените разследвания още преди началото им тъй 
като правителствените следователи често търсят директен контакт със служителите, дори когато 
те не са на работа. Например известно е, че агенти на ФБР се появяват без каквото и да било 
предупреждение в домовете на служителите, когато тръгват на работа сутрин и им задават 
въпроси. Ако държавен служител или следовател се свърже със служител по въпроси на FMC, 
той или тя трябва да запомни четири основни неща:
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Не говорим от името на FMC

Повечето служители не са упълномощени да действат като говорители на FMC по правни 
въпроси или разследвания. Вместо да правят изявления от името на FMC, служителите трябва:

•   да кажат на следователя да говори с юрисконсулт на FMC; и
•   да се свържат своевременно с началника си или с друг отговорен ръководител и

юрисконсулт на FMC, за да докладват за разследването.

Определено трябва да се свържем първо с FMC – преди началото на каквито и да било дискусии 
с държавни служители или следователи

Служителят има избор дали да говори с държавен служител или следовател, но FMC приканва 
служителите да се свържат с юрисконсулт на FMC преди да говорят с тях. Просто поискайте 
името и телефонния номер на лицето и им кажете, че някой ще се свърже с тях.

•   В почти всички случаи, каквото и да каже служителят на държавния представител или
следовател, то може да се използва лично срещу служителя, а така също и срещу FMC 
и останалите служители на FMC.

•   Служителят обикновено има право на тези дискусии да присъства и адвокат. Ако се
свържете с FMC, компанията може да Ви осигури адвокат според обстоятелствата.

•  В САЩ и в много други страни държавните следователи нямат право да настояват
служителя да говори с тях или да го заплашва, ако откаже да говори с него.

•   Ако служителят избере да говори с държавен следовател, трябва да каже истината. Ако
направи неверни твърдения пред държавния следовател, може да бъде подведен под 
съдебна отговорност.

Проверяваме правомощията на следователя

Държавните служители и следователи – както и неправителствените лица като журналисти, 
групи със специални интереси и частни следователи – понякога използват агресивен подход или 
тактика на изненадата, когато се опитат да разпитат служители на компанията, в случай че не 
разполагат с правомощия да изискват отговори на въпросите си.

•   Попитайте следователя как се казва и поискайте да Ви покаже доказателство за
самоличността си (като пропуск от агенция или лична карта). Служителите винаги имат 
право да изискват легитимация в САЩ, а обикновено и в другите страни.

•  Поискайте описание на темата и каква е целта на запитването. Служителите на FMC
не са упълномощени никога да говорят с частни следователи, журналисти, групи със 
специални интереси или други подобни за работата си в FMC или дейностите на FMC 
без предварителна оторизация.

Предпазваме документацията и защитената информация на FMC

Никога не давайте папки или документи на FMC от какъвто и да било вид на следовател без 
да имате предварително специално разрешение от юрисконсулт или ръководител на FMC. 
Папките или документите на FMC включват компютърни файлове, чертежи, документи или 
папки, създадени или предоставени за работата на FMC. Тези материали са собственост на FMC, 
дори да се държат в къщи или на друго място. 



ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ 22

Изключение от това правило е заповедта за обиск или друго подобно съдебно разпореждане. Не 
оказвайте съпротива на полицейски служител с валидна заповед за обиск или подобно съдебно 
разпореждане. Обадете се незабавно на Правния отдел, ако Ви връчат заповед за обиск или 
подобно съдебно разпореждане.

22. Докладване и информационни ресурси:
От вас се иска бързо и точно да докладвате за всякакви нарушения на Кодекса, за които научите, 
на Вашия началник, началника на отдел Човешки ресурси, или юрисконсулта на FMC. Имената, 
телефонните номера и адресите на юрисконсулта на FMC и на другите юристи на FMC са 
посочени в указателя на компанията. Ако не се чувствате комфортно да докладвате дадено 
нарушение на тези лица, или ако искате да съобщите за нарушението анонимно, пишете на:

FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA

или онлайн:
http://fmc.ethicspoint.com 
или на: Горещата линия за етични въпроси на FMC: 
САЩ 1-855-649-8997 (безплатен)  ИЛИ 1-866-332-6800 (безплатен)
Международен: +1-704-759-2082 (за наша сметка)

Можете да направите това без страх от репресивни мерки. 

Ако имате въпроси или съмнения за който и да било аспект на Кодекса, говорете с мениджъра 
си във FMC, началника на отдел Човешки ресурси, юрисконсулта на FMC, Службата по етика на 
FMC или друг подходящ служител.

Горещата линия по етични въпроси на FMC осигурява:

•  непрекъснато покритие
•  безплатни услуги за обектите на FMC в САЩ
•  разговори за наша сметка за обаждане от обекти в чужбина
•  обслужване на 100 езика
•  гаранция за конфиденциалност и анонимност на обадилите се
•  персонал, обучен да се справя с проблеми от етично естество
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